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Notă introductivă 
 
 
Studiul prezent, dedicat unor genealogii apostolice din România, apare prin 

bunăvoinţa şi deja îndelunga practicată dărnicie a Dlui. Consilier Aulic Manfred 
Kierein, OBSS. 

Opusculul se referă la ierarhia catolică orientală ce începe pe teritoriul 
românesc la sfârşitul secolului XVII, dar se focalizează şi asupra perioadei de după 
1948, pentru toate riturile catolice, dorind să ilustreze transmiterea Darului 
Apostolic în condiţii vitrege. 

Unde a fost posibil, s-a încercat şi reproducerea unui portret (de epocă) al 
ierarhului respectiv. 

Din motive tehnice-editoriale paginile imprimate pe hârtie lucioasă au fost 
plasate la finalul volumului. 

Dificultăţile au fost relativ mari. Multe informaţii despre episcopii greco-
catolici nu sunt cunoscute în Occident. În cazul unor persoane, datele consacrării 
variază de la un autor la altul (mulţi uitând diferenţa dintre calendarul iulian şi cel 
gregorian). Uneori diferă chiar datele anagrafice. Unde a fost posibil, am căutat 
precizarea acestora. De asemenea, realizarea iconografică a fost o întreprindere ce 
a implicat multă răbdare.  

Primele date despre cronologia episcopilor medievali au fost inventariate 
de Dom Pius Bonifatius Gams (1816-1892) (în faimoasa „Series Episcoporum 
Ecclesiae Catholicae”), P. Giuseppe Cappelletti (1802-1876), P. Konrad Eubel 
OFM (1842-1923) („Hierarchia Catholica Medii Aevi”, 6 vol.). 

Cercetările noastre nu pot ignora memoria episcopologilor: P. Albert 
Perbal, OMI (1884-1971); Dom Gabriel Marie Tissot, OSB (1886-1983); Dom 
André Chapeau, OSB (1917-1991); P. Isidore Perraud (1907-1992); P. Fernand 
Combaluzier, CM (1893-1981); P. Joseph Reslé OMI (1895-1980); Msgr. 
Lamberto de Echeverria (1918-1987) şi dl. Jean Montier (Rouen) (1896-1979). 
R.I.P. 

Nu-i putem uita pe episcopologii contemporani: P. Ferenc Nagy, SI, 
Charles Bransom, Dr.habil. Krzysztof Rafal Prokop, David Cheney şi Martin 
Wolters. Ei continuă, în mod creator, tradiţia înaintaşilor lor academici. 
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Lucrarea prezintă pe principalii consacratori episcopali (atât cât s-a putut 
până în prezent reuşi identificarea lor), precum şi episcopii care au activat pe 
teritoriul României, sau de la care au pornit succesiuni episcopale ce interesează 
România. Din sutele de episcopi consacraţi de Papa Ioan Paul al II-lea au fost 
prezentaţi doar cei legaţi de realităţile româneşti. 

Perioada clandestinităţii Bisericii Greco-Catolice (1948-1989) poate oferi 
surpriza unor episcopi necunoscuţi ca atare până acum (este şi cazul ordinarilor 
latini clandestini), deci lista rămâne deschisă. 

Orice corectare şi completare academică va fi binevenită. 
 

Autorii volumului 
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Succesiuni apostolice catolice din România 
 

 
I 
 

Bisericile Catolică (cu toate riturile ei), Ortodoxă, Orientală Non-
calcedoniană (cu toate ramurile ei) sunt biserici apostolice şi episcopale în structura 
lor. Episcopii acestor biserici sunt urmaşi ai Apostolilor aleşi de Iisus Hristos, 
continuitatea posterităţii apostolice fiind necesară inclusiv pe plan material, fizic. A 
nega necesitatea planului fizic, material apostolic, înseamnă a nega realitatea 
întrupării Mântuitorului. 

Ritul de consacrare a unui episcop presupune un contact material, fizic cu 
alţi episcopi (cei care îi transmit calitatea episcopală, ea având un caracter de 
neşters, indelebil), rit realizat prin „punerea mâinii” (hirotonia – etimologic în 
greceşte – „întinderea mâinii”, „impositio manibus”) de către episcopul consacrator 
asupra celui de consacrat (în disciplina bizantină numit „ipopsifiu”) şi anume pe 
capul acestuia din urmă. Contactul fizic este asigurat de la Mântuitorul la episcopii 
de azi. Fără ritul de impunere a mâinii, consacrarea este deficitară, ea practic nu are 
loc. Ritul este deci esenţial. 

Ritul hirotonirii este comun tradiţiei ebraice şi creştine, el derivând din 
Vechiul Testament (hirotonirea Marelui Preot de către Moise, şi hirotonirile 
sacerdotale, levitice şi ale magistraţilor cf. Exod cap. 29, Levitic cap. 8, Numeri 
cap. 8, Numeri cap. 27, v. 18; Deuteronom cap. 34, v. 9). Tradiţia ebraică, prin 
hirotonire („s’mikha”) s-a perpetuat şi în iudaismul rabinic (Mishna Sandedrin 1, 3; 
13 b-14 a; jerushalmi Hagigah I, 8, 76) pentru hirotonirea rabinilor (1). Rânduiala 
consacrării episcopilor a fost codificată în Canoanele Apostolice (can. 1; can. 34), 
în Sinoadele (Conciliile) de la Antiohia (341 d. Hr., can. 19, 23), Serdica (343 
d.Hr., can. 6), Sinodul local de la Constantinopol (394 d.Hr., can. 1), în al VIII-lea 
Sinod de la Cartagena (419 d. Hr., can. 13, 49, 50). 

Un episcop trebuia să fie consacrat de 2-3 alţi episcopi, unul dintre aceştia 
fiind mitropolitul său propriu; sinoadele au tratat şi problema eventuală a 
necesităţii rehirotonirii episcopale (în cazul ereticilor) sau a primirii acestora ca 
atare, prin abjurarea schismei (în cazul schismaticilor) (ex. Sinodul I Ecumenic de 
la Niceea, 325 d.Hr., can. 8). Această disciplină a hirotonirilor a fost respectată atât 
în Apus, cât şi în Răsărit, în Bisericile Neclacedoniene sau în cele Ortodoxe 
(practica fiind reconfirmată la Sinodul din Bethleem-Jerusalim din 1672 şi în 
Enciclica Patriarhilor Ortodocşi din 1723, §10) (Milaş I, 179-182) (2). În Biserica 
Romano-Catolică (ritul latin), datorită Reformei catolice tridentine (după Sinodul 
Ecumenic Tridentin) ritul consacrării episcopale a fost standardizat prin publicarea 
tipizată a ritului şi instrucţiilor de resort, „Pontificale Romanum” (1595). 
Procedeul consacrării episcopale prin trei episcopi era solemn reiterat. 
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Pentru spaţiile misionare, S. Congregaţie a Riturilor a emis o directivă în 
16.VII.1609, prin care se permitea, în teritoriile de misiune, ca un episcop să poată 
consacra singur un alt episcop, fiind asistat de alţi doi preoţi. Această prevedere se va 
aplica şi în Europa Orientală, spaţiu multiconfesional, şi deci teritoriu misionar. 

Riturile de hirotonire în Biserica Latină şi în cele orientale au fost publicate 
în câteva colecţii faimoase: 

1) cea a abatelui Edmond Martène de St. Maur (1654-1739) – „De antiquis 
Ecclesiae ritibus libri quatuor”, Rotomagi, MDCC, ed. Guilelm Behourt; 

2) cea a P. Jean Morin (1591-1659) – „Commentarius de sacris Ecclesiae 
ordinationibus secundum antiquos et recentiores Latinos, Graecos, Syros et 
Babilonios in tres partes distinctus”, Amsterdam, 1655 (ed. II 1695) 

3) cea faimoasă pentru ritul bizantin a P. Jacques Goar (1601-1653) – 
„Euchologium sive Rituale Graecorum complectens ritus et ordines Divinae 
Liturgiae” (ed. I Paris, 1667; ed. II Veneţia 1730). 

Aceste sinteze monumentale au demonstrat încă odată, fără putinţa dubiului, 
validitatea reciprocă a riturilor de consacrare episcopală, sacerdotală, diaconală, a 
ordinelor minore între riturile occidentale şi cele orientale, astfel încât reconsacrarea 
unui latin de către orientali, sau a unui oriental de către latini să nu fie necesară. 

Papa Benedict al XIV-lea în Constituţia Apostolică „In postremo” 
(10.X.1756), iar mai apoi Papa Pius al XII-lea prin Constituţiile Apostolice 
„Episcopalis consecrationis” (30.XI.1944) şi „Sacramentum Ordinis” (30.XI.1947) 
au repetat magisterul solemn legat de hirotonirea ierarhilor, de natura tainei 
(sacramentului), materia şi forma acesteia. După Sinodul Vatican II, noua ediţie 
reformată a „Pontificalis Romani” (promulgată de Paul al VI-lea în 18.VI.1968) a 
adus anumite modificări în forma sacramentului, valabile doar pentru Biserica 
Latină. Bisericile Orientale Catolice şi-au păstrat ritul hirotonirilor episcopale 
nealterat, ca şi Bisericile Ortodoxe şi cele Necalcedoniene. 

Ce este un episcop? El este supraveghetorul unei părţi din turma lui Iisus 
Hristos („episkopos” – supraveghetor; în unele şcoli ebraice, ex. esenienii, există o 
funcţie similară – paqid, mebakker) (3) având deplinătatea sacerdoţiului (puterea 
ordinului) şi putere de a învăţa pe ceilalţi, de administraţie a bunurilor eclesiastice şi 
de a judeca pe cei păstoriţi de el (puterea judecătorească). 

Oficiul episcopal („munus”) are deci două dimensiuni majore: 
1) cel sacramental, de a conferi valid Sf. Taine, inclusiv sacerdoţiul şi 

episcopatul, la care se asociază cel de maestru (învăţător) al credinţei („missio”) (cf. 
Ev. Matei 28:18-20) 

2) cel administrativ şi judecătoresc („sessio”) (Cf. Ev. Matei 16:18-19; Ev. 
Ioan 21:15-17), obţinut prin numirea în beneficiul eclesiastic, de către autoritatea 
competentă (Papa, Patriarhul, Sf. Sinod, Regii Apostolici sau Catolici: Regele 
Ungariei, al Spaniei, al Franţei, al Poloniei, al Scoţiei – privilegiu pierdut de acesta 
după îmbrăţişarea Reformei). 

Cu alte cuvinte, numirea unui cleric în post de episcop nu îl abilitează pe 
acesta sacramental (dacă nu a fost în prealabil consacrat ca episcop), ci doar 
administrativ şi judecătoresc. 
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În Regatul Maghiar şi Transilvania (Principatul, Marele Principat) numirea 
episcopului era de competenţa Regelui Apostolic, ce însuma şi calitatea de Principe 
(Mare Principe) transilvan. La fel se întâmplă în Polonia, de pildă, şi mai apoi în 
Imperiul Austro-Ungar. Confirmarea numirii de către Instituţia abilitată canonic 
(Sf. Scaun în cazul Bisericii Catolice) se numeşte preconizare.  

Preconizarea întărea canonic numirea obţinută anterior (cu efecte juridice 
şi administrative) şi constituia un „placet” pentru eventuala hirotonire episcopală 
(mandatul pontifical) în caz că noul preconizat nu era dinainte consacrat.  

Dacă un cleric îşi primea „sessio” prin numire (întărită de preconizare), el 
devenea episcop real, sacramental, prin consacrare. 

Adesea cele două dimensiuni scapă istoricilor profani. 
Ori un episcop îşi exercită influenţa asupra credincioşilor săi doar din 

moment în care el (şi preoţii sfinţiţi de el) pot administra Sf. Taine valid (Botez, 
Mirungere, Căsătorie, Maslu/Ungerea de pe urmă, Sf. Împărtăşanie, Spovada, 
Preoţia). Turma credincioşilor răspunde la apelul unui episcop atunci când acesta 
este deplin consacrat, aspectul administrativ/judecătoresc (canonic) fiind prin forţa 
lucrurilor adresat clerului şi unui grup restrâns de credincioşi. 

Secolul XVIII transilvan precum şi provinciile învecinate (Maramureş, 
Partium, Banat) ilustrează cu prisosinţă afirmaţia de mei sus. 

După moartea episcopului Athanasie Anghel (1713) şi până la instalarea în 
Făgăraş a episcopului Ioan Giurgiu Pataky (1723) starea Unirii din Ardeal devenise 
precară, directoratele iezuite nereuşind să aibă forţa de convingere asupra 
credincioşilor pe care le-ar fi avut un episcop. 

În acelaşi timp, la Muncaci şi în ţinuturile maramureşene după moartea 
episcopului Iosif de Camillis (1706) situaţia a fost agravată de numirea a trei episcopi 
greco-catolici (Iosif Hodermanski, numit de împăratul Iosif I, nepreconizat pe motiv că 
luptase în trupele imperiale împotriva curuţilor, Petronius Kaminski, numit de Francisc 
Rakoczy II, neagreat de Sf. Scaun şi de împărat, Polykarp Fylypovics, numit de Sf. 
Scaun dar neagreat de împărat), din care nici unul nu a putut fi consacrat, a dus la un 
recul dramatic al Unirii, până la preconizarea lui Ghenadie Gheorghe Bizanczy (1716). 
Situaţia era amplificată de activitatea episcopilor ortodocşi de Maramureş (Sf. Iosif 
Stoica, Serafim Petrovan de Petrova, Dosithei Theodorovici), care ofereau Sf. Taine în 
mod valid, hirotoneau preoţi şi pentru Mitropolia Bălgradului (a căror administratori 
apostolici ortodocşi se considerau începând cu Sf. Iosif Stoica – cf. Nilles, I, 268-269) 
influenţa lor asupra credincioşilor fiind reală, concretă, hotărâtoare. 

Spre deosebire de Ioan Giurgiu Pataky, care prin erudiţia sa canonică 
reuşise preconizarea noii episcopii unite a Făgăraşului, entitate canonică cu 
vizibilitate în ochii Sf. Scaun şi a Curţii Vieneze, episcopii de Munkaci aveau o 
situaţie canonică tristă, înaintea Curţii ei fiind episcopi diecezani greco-catolici, dar 
înaintea ierarhiei romano-catolice din teritoriu fiind simpli vicari generali ai 
episcopului latin de Agria (Eger), iar în ochii Sf. Scaun beneficiind doar de titluri 
„in partibus infidelium”. La fel era situaţia diecezei greco-catolice din Croaţia – 
cea de Platan (Platea)–Marča–Svidnitza, supusă arhiepiscopului de Zagreb, sau 
situaţia ierarhului greco-catolic orădean. (4)  
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Împărăteasa Maria Theresia a avut de luptat câţiva ani buni cu aparatul Sf. 
Scaun pentru a reuşi preconizarea diecezelor de Oradea-Mare (1776-1780, Nilles 
II, 647), de Križevči (Körös) (1769-1777, Nilles II, 761-762) sau Muncaci (1766-
1771, Nilles, II, 902-906). 

După exilarea episcopului Ioan Inochentie Micu-Klein la Roma, numirea 
lui Petru Pavel Aaron ca vicar apostolic (administrator apostolic) al diecezei de 
Făgăraş a stârnit reacţii incandescente, punându-se premizele războiului 
confesional condus de Sofronie de la Cioara (1759-1762). 

Credincioşii simpli, fie ei ortodocşi sau catolici, îşi doreau întotdeauna 
proprii episcopi, sfinţiţi, astfel ca aceştia să le poată da preoţi şi sacramente valide. 
Un administrator apostolic (care uneori nu avea hirotonirea episcopală: cazul lui 
Petru Pavel Aaron între 1746-1754) stârnea cel mult iritare. 

Episcopul consacrat, care oferea preoţi comunităţilor, avea capacitatea 
(recunoscută şi acceptată de credincioşi) de a încasa impozitele eclesiastice, 
amenzile canonice şi veniturile aferente. Acestea erau şi principalele venituri 
episcopale, ce permiteau fiinţarea seminariilor, a şcolilor, a tipografiilor. Pataky şi 
Klein în calitate de episcopi consacraţi puteau interveni atât pentru schimbarea 
domeniilor episcopale, cât şi în calitate de etnarhi (statut pe care episcopii orientali 
îl aveau nu doar în Imperiul Otoman, ci şi în Regatul Polon, sau în vechiul 
Principat transilvan), calitate recunoscută fiind ca atare atât de Curte, cât şi de 
credincioşi. O simplă comparaţie între activitatea lui Petru Pavel Aaron ca 
administrator apostolic şi ca episcop ne arată diferenţe uriaşe. 

Fără episcopii consacraţi de la Blaj şi mai apoi de la Oradea „Şcoala 
Ardeleană” ar fi fost doar un vis pios. Muncaciul a trecut printr-un proces similar, 
întârziat cu aproape 60 de ani faţă de Blaj. 

 
 
 

II 
 
Studiul succesiunilor apostolice se dovedeşte o întreprindere dificilă, dar 

care poate aduce informaţii istorice de prim rang în bibliografia unor protagonişti ai 
Istoriei. 

Reconstituirea succesiunii apostolice a lui Athanasie Anghel Popa sau Ioan 
Giurgiu Pataky a adus în lumină unele date surprinzătoare. De ce la Bucureşti în 1698, 
în ianuarie, Mitropolia Ardealului era „degradată” la o simplă episcopie? A avut loc 
reconsacrarea lui Athanasie Anghel la Viena în 25.III.1701? A avut loc într-o altă dată, 
sau n-a avut de fapt loc? Cine şi unde l-a consacrat pe Ioan Giurgiu Pataky? 

Deşi primului episcop unit de Făgăraş i s-au dedicat studii dense (Bunea 
1900, Pâclişanu 2006, Chindriş 2001, desigur Bârlea 1966) nici unul dintre 
biografii lui nu menţionează cine l-a consacrat pe Pataky. Bunea ignoră locul. 
Primii care menţionează locul hirotonirii episcopale sunt Samuel Micu (Micu, II, 
286, 409) şi Radu II Tempea (Tempea, 88) urmaţi desigur de Nilles (Nilles I, 443). 
Dar nimeni nu oferea numele consacratorului. 
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Oricât de cuvios sau de erudit, de inept sau de libertin ar fi un cleric, totuşi 
momentul hirotonirii lui episcopale este un moment biografic unic, promoţiile 
eclesiastice ulterioare fiind doar administrative (mitropolit, patriarh, cardinal, 
papă), sfinţite prin binecuvântare (hirotesire); deplinătatea sacerdoţiului este 
achiziţionată însă doar prin consacrarea episcopală. 

Beneficiind de colaborarea distinsă a Consilierului Aulic Dr. Manfred 
Kierein, care se ocupă cu reconstrucţia succesiunilor apostolice din anii ’60 ai 
veacului XX, se impunea realizarea unei tentative modeste de reconstrucţie a 
succesiunilor apostolice catolice măcar parţiale şi în România. 

Începutul l-a dat tot Dr. Kierein. Acesta iniţiind corespondenţe cu episcopi 
din întreaga lume, nu i-a ignorat nici pe cei supuşi robiei comuniste. Aşa a 
reconstituit în 1969-1970 ascendenţa apostolică a cardinalului Iuliu Hossu (Birtz-
Kierein-Făgăraş 86, 118-119, 104-105), mai apoi a regentului apostolic Gerald 
Patrick O’Hara (Idem, p. 105-106), sau a unor ierarhi greco-catolici contemporani 
(Idem, p. 106). Episcopul Ioan Ploscaru era captivat de ideea reconstituirii 
ascendenţei sale apostolice (scrisoare către Kierein, din Lugoj 27.VIII.1969, cf. 
Kierein Birtz 2009, 46, 100), ulterior ierarhul din Lugoj oferind date fundamentale 
despre alţi episcopi (Tit Liviu Chinezu, Alfred I. Eröss) şi interesându-se inclusiv 
de Ioan Giurgiu Pataky (scrisoare din Lugoj, 11.VII.1976, Idem, p. 227-228) 
reuşind să afle numele consacratorului acestuia: episcopul unit Rafael Marković. 
Practic, Ioan Ploscaru a fost un colaborator de seamă pentru reconstituirea unor 
genealogii episcopale din România; în Memoriile sale redactate în 1985 el va 
afirma că primise în 1948, la Nunţiatura Apostolică din Bucureşti o listă a 
ascendenţei sale ierarhice (5) care de fapt fusese reconstruită de Kierein. Motivul e 
evident: în 1985, în plină paranoia comunistă, relaţiile cu străinii erau de prost 
augur. 

În Biserica Catolică s-a reuşit identificarea unor succesiuni apostolice până 
în secolele XV-XVI, marile familii episcopale coborându-se din cardinalii 
Guillaume d’Estouteville, Scipione Rebiba di Rebibbia (cea mai extinsă, 95% din 
cazuri), a cardinalului spaniol Juan Paolo de Tavera (1472-1545) ce va conflua în 
linia d’Estouteville, a episcopului francez François de Bovet (sec. XVIII), a celui 
elveţian Johannes Wolfgang von Bodman (sec. XVII), a episcopului de Braga 
Verissimo de Lencastre (sec. XVII). 

Succesiunile orientale provenite din linii bizantine (Jeremias al II-lea, 
episcopul bulgar Nil Izvorov sau cel de Ohrida Athanasie al II-lea) vor fi bine 
reprezentate în arealul nostru. 

Aceste linii se întrepătrund la un anumit moment, principiul consacrării 
unui episcop de către alţi trei episcopi favorizând acest lucru. Un exemplu: 
cardinalul Scipione Gonzaga (1542-1593) a fost consacrat în principal de 
cardinalul spaniol Inigo Avalos de Aragon (1535-1600), din linia d’Estouteville, 
asistat de cardinalul Enrico Caetani (1550-1595) din linia Rebiba. 

În ascensiunea apostolică a Fer. Papă Ioan Paul al II-lea se vor găsi şi linii 
bizantine provenite de la episcopul român Ioan Lemeny. În prezentarea 
genealogiilor noastre apostolice am insistat pe principalul consacrator (primul din 
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cei trei). Uneori principalul consacrator era unul singur: este cazul secolului XVIII, 
pentru episcopii uniţi de la Blaj sau Munkaci. 

Ierarhii români au colaborat fructuos cu cei de la Muncaci, uneori cu cei de 
la Krizevči; odată cu crearea episcopiei greco-catolice de Eperjes (Prešov, Priašev 
1818) desigur că episcopii ucraineni au crescut intensificat colaborarea între Muncaci 
şi Prešov, gravitând ambele spre mitropolia unită de Lvov (Lviv, Lemberg, Liov), în 
timp ce mitropolia română de Alba-Iulia şi Făgăraş, creată de Francisc Iosif I în 1850 
şi preconizată de Sf. Scaun în 1853 a favorizat un schimb al darurilor apostolice în 
mod clasic: mitropolitul îşi sfinţea sufraganii, iar aceştia mitropolitul.  

Ierarhia clasică bizantină s-a stins din nefericire în România, prin trecerea 
în eternitate a arhiepiscopului de Cantano dr. Ioan Chertes în 1992. Dacă nu s-ar fi 
dezlănţuit prigoana din 1948 ea desigur ar fi continuat pe mai departe, nefiind 
nevoie de sfinţirea episcopilor clandestini. 

Prezentarea succesiunilor apostolice catolice de după 1948 a fost aleasă 
tocmai pentru a ilustra supravieţuirea episcopatului în vreme de prigoană. Cu 
excepţia episcopilor clandestini, episcopii romano-catolici în intervalul 1964-1989 
au fost consacraţi la Roma (Petru Pleşca, Antal Jakab, Ioan Robu) unica excepţie 
fiind cea a lui Lajos Bálint (consacrat în Alba-Iulia, în catedrala închisă, într-o 
totală discreţie). Puterea comunistă nu a tolerat o consacrare liberă a unui episcop 
catolic în România, tocmai pentru a nu fi invitaţi episcopii sfinţiţi în mod tainic, şi 
pentru a nu stimula viaţa religioasă a credincioşilor. 

Din 1990 consacrările episcopale au fost făcute în public, concelebrarea şi 
co-hirotonirea fiind abituale. 

Prezentarea genealogiei episcopale a Muncaciului se face tocmai pentru 
ilustrarea legăturilor spirituale cu Biserica din România, pe scaunul ierarhic al 
Muncaciului fiind şi câţiva ierarhi de origine română (Alexiu Poci, Alexandru 
Stoica, Alexandru Chira). 

Înainte de consultarea genealogiilor spirituale se impune o observaţie: în 
Biserica Catolică, indiferent de ritul consacratorului, cel consacrat îşi păstrează 
ritul propriu. Un episcop de rit bizantin consacrat de unul latin va rămâne ierarh 
bizantin. Un episcop latin consacrat (co-hirotonit) de unul oriental va rămâne latin. 

De asemenea, menţionarea capului liniei apostolice (Rebiba, 
d’Estouteville) nu înseamnă că de la ei începe succesiunea apostolică; şi ei au 
primit-o de la alţi episcopi, dar deocamdată nu cunoaştem cert, în mod lipsit de 
dubiu, cine au fost consacratorii lor (se bănuieşte că pentru d’Estouteville ar fi fost 
Papa Eugeniu al IV-lea, iar pentru Rebiba Papa Paul III). Noi documente pot aduce 
oricând corectări şi completări. Un bun exemplu în acest sens este oferit de 
ascendenţa apostolică poloneză (din care descinde Papa Pius al XI-lea şi doi 
episcopi din România); din 2008 s-a descoperit că prin nunţiul apostolic Claudio 
Rangoni ea se integrează marii familii rebibiene. 

De asemenea nu pot fi neglijate originile episcopale orientale (melkită – 
greco-catolică de expresie arabă, maronită, armeano-catolică, caldee, etiopiană, 
siriană, malabareză, malankareză etc.) care au şi corespondenţe în Bisericile 
Neunite. Ar fi auspicabil ca şi aceste Biserici să-şi înceapă un demers similar. 
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Persistenţa episcopatului catolic în ciuda vicisitudinilor istorice este un 
semn cert al victoriei Bisericii. „Et super eam portae inferni non praevalebunt”. 
Este şi o invitaţie la comuniune: pentru salvarea şi întrepătrunderea genealogiilor 
apostolice ar fi frumos şi edificant ca în cazul unei hirotoniri episcopale 
consacratorii să provină din rituri şi familii apostolice diferite. 

Şi, nu în ultimul rând, pentru rugăciune. Poate câţiva dintre cei ce se vor 
regăsi în aceste liste îşi vor aminti de Darul Apostolic primit şi vor zice o rugăciune 
pentru cei ce i-au asigurat transmiterea lui. 

 
P. Mircea Remus BIRTZ 

Dr. Manfred KIEREIN 

 



 14

Anexa I 
 
I) A fost Athanasie Anghel reconsacrat la Viena? 
Dacă până în 1700 Athanasie şi preoţii implicaţi în procesul Unirii Bisericii 

Ortodoxe Române din Transilvania cu Biserica Romei se puteau gândi la modelul unei 
duble comuniuni (similar grecilor veneţieni sau sârbilor din episcopia de Platea 
(Platan)-Marča-Svidnitza) între Biserica Ortodoxă şi cea Catolică (relevantă este fraza 
din Manifestul de Unire din octombrie 1698: „Ci tocma de i s-ar întâmpla moarte să 
steie în voia soborului pe cine ar alege vlădică, pre care Sfinţiia sa Papa şi Înaltul 
Împărat să-l întărească şi patriarhul de sub biruinţa Înălţiei Sale să-l hirotonească”, 
cf. Pâclişanu 2006, p. 106), prin care mitropolitul să fie confirmat de Papă şi de 
Împărat, dar hirotonit de Patriarh (în acel moment, Patriarhul Sârbilor Arseniei III 
Černoievici), odată cu chemarea sa la Viena ambiguităţile şi experimentele dublei 
comuniuni trebuiau să înceteze. Deja la Marča ele au încetat din 1686. 

Athanasie deşi consacrat valid (real), licit (în spirit canonic) şi legal (în litera 
legii) la Bucureşti, era şeful unei Biserici care încă în 1697 se afla formal în unire cu 
cea Calvină (sub protectoratul acesteia) (opozantul său, episcopul Ioan Iov Ţirca va 
semna formal o unire cu calvinii, fiind apărat de ei). Deci modelul Unirii florentine nu 
era suficient, Athanasie urmând a fi prelucrat şi educat după sănătoasa doctrină a 
Conciliului Tridentin. 

Ajuns la Viena în 5.II.1701, va avea de purtat negocieri, va suferi un proces 
informativ purgaţional, iar pentru a beneficia de Diploma Leopoldină II (19.III.1701) 
va trebui să semneze în 7.IV.1701 faimosul reversal prin care devine episcop catolic 
sadea, i se impune teologul iezuit, este pus sub obedienţa canonică imediată a 
Primatelui de Estergom, iar relaţiile cu ceilalţi ierarhi ortodocşi vor fi întrerupte 
categoric (Pâclişanu 2006, 118-128; Dragomir, 83-93). La începutul lunii mai 
Athanasie va porni spre casă, ajungând la Alba-Iulia în 15.V.1701 (stil nou)/4.V.1701 
(stil vechi) (Nilles I, 319). Va fi solemn instalat în catedrala sa, ca episcop catolic, în 
25.VI.1701 (Nilles I, 320). Pe lângă reversal şi instrucţiuni Athanasie a trebuit să 
semneze şi profesiunea de credinţă ce se cerea oricărui episcop catolic, conform 
dispoziţiilor Sinodului Tridentin, profesiune prevăzută expres în Pontificalul Roman 
din 1595. 

Pâclişanu (Pâclişanu 2006, 121) şi Silviu Dragomir (Dragomir, 83-84) dau ca 
date sigure rehirotonirea lui Athanasie ca preot în 24.III.1701, urmând ca a doua zi, 
25.III.1701 acesta să fie reconsacrat episcop sub conditione, de către cardinalul 
Leopold von Kollonich asistat de episcopii de Győr (Christian-August von Sachsen-
Zeitz) şi Nyitra (Làszlo Mattyasovszky). Pâclişanu va cita pe Freyberger (Freyberger, 
96-97, Freyberger mai adăugând că Athanasie îşi va reconsacra vicarul general, pe 
Melenthie, în Dumineca Floriilor („Domenica in Palmis”) în capela privată a 
cardinalului Kollonich), iar Dragomir va cita însemnările din Cronica Bisericii din 
Scheii Braşovului, redactată de prototpopul Radu II Tempea după 1726 (vezi şi 
Tempea 62, despre reconsacrare). Andreas Freyberger în opul său „Historica Relatio 
Unionis” va face un elogiu cuvenit P. Karl Neurauther SI (m. 1702 toamna), de care 
Athanasie se apropiase sufleteşte şi care îl însoţise la Viena. 



 15

La prima vedere mărturiile sunt de necontestat (acceptate de „ambele străini”) 
fiind preluate de Petru Bod (sec. XVIII), Eudoxiu de Hurmuzaki, Athanasiu Pop, iar în 
prezent de toată istoriografia confesională, „într-un climat cu adevărat ecumenic” . 

Două studii au ridicat semne de întrebare asupra acestei ipotetice reconsacrări: 
cel al Dr. Ştefan Pop (Pop 1913) (un articol polemic scris contra unui studiu al lui Z. 
Pâclişanu – Cf. Pâclişanu 1913) şi cel al Prof. József Márton (Márton). 

Primul invocă argumentele tăcerii la istoricii eclesiastici serioşi, inexactitatea 
unor date consemnate de Freyberger (care astfel nu este o sursă credibilă), calitatea 
slabă a măturiilor din Cronica Bisericii Scheilor (şi indirect, reacţia ierarhilor din 
Bucureşti) ca fiind consemnări ale unor „zvonuri”, „mărturii după auz” sau 
tendenţiozitatea unor anumiţi istorici (Tempea, Peter Bod, Hurmuzaki, G. Popoviciu). 

Prof. Márton va insista asupra contextului teologic din Viena anului 1701. 
Ambii autori vor scoate în evidenţă cererea de reconsacrare semnată de Athanasie 
Anghel la Viena, în 7.IV.1701, motivul invocat de ierarhul român fiind simonia 
ierarhilor greci, simonie care ar invalida sacramentul hirotonirii (6) (scrisoarea este 
publicată de Nilles I, 99-100). 

Dosarul cauzei reconsacrării lui Athanasie, la care Roma s-a opus categoric 
(cardinalul Barberini scria lui Kollonich că cererea se află în atenţia Papei – 16.V.1701, 
un alt răspuns al card. Barberini din 7.VI.1701, motivele solicitate de Congregaţia de 
Propaganda Fide din 20.VII.1701, opinia unor teologi – negativă, răspunsul negativ al 
Sf. Scaun, toate aceste piese au fost publicate de Nilles: Nilles I, 99-110, 287-318) nu 
reproduce vreun act (o gramată) care să ateste reconsacrarea lui Athanasie Anghel. 

Nilles ar fi putut fi bănuit de părtinire prin omisiune (deşi este unul dintre 
istoricii esenţiali pentru perioada, obiectul şi locul faptelor evidenţiate), la fel şi 
Augustin Bunea care în anumite studii este mai mult polemic decât academic. 

Cum rămâne cu relatarea istorică a preotului iezuit Andreas Freyberger 
(iniţiată la finele anului 1702)? 

Data de 25.III o oferă chiar el, dată contrazisă de scrisoarea lui Athanasie din 
7.IV. De ce ar cere Athanasie reconsacrarea după ce ar fi primit-o? De ce cu acest caz 
să fie inoportunată Curia Papală, odată ce faptul împlinit, el ar fi putut fi justificat (post 
factum), nu solicitat? Investigaţiile Curiei se vor prelungi până în toamna lui 1701, 
când Athanasie era demult instalat la el acasă. 

Nilles desigur arată că Athanasie nu ar fi fost reconsacrat, ci „dispensat” de 
Kollonich (i s-au anulat eventualele cenzuri sau impedimente eclesiastice ce l-ar fi 
împiedicat pe episcopul român să fie recunoscut ca episcop catolic) (Nilles I, 107-
109). 

Nicolae Iorga va insista asupra reversalului semnat de Athanasie în 7.IV.1701, 
amintind iniţial doar de „dispensarea” lui Athanasie, apoi şi de reconsacrare. (7) 

Cheia problemei o va oferi Nicolaus Nilles, prin precizarea unor date care au 
scăpat atenţiei cercetătorilor: Paştele Latin în 1701 cădea în 27.III, Rusaliile Latine în 
15.V (când Athanasie va ajunge acasă, la Alba Iulia), Paştele Bizantin a avut loc în 
1.V, iar Rusaliile Bizantine în 20.VI (Nilles I, 319 şi nota 3 la pagina respectivă). 

N.B.: Între calendarul gregorian şi cel iulian (valabil în Bisericile româneşti 
până în 1924) existau 11 zile diferenţă între 1701-1801, 12 zile diferenţă între 1801—
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1901, 13 zile diferenţă după 1901! Deci 7.IV.1701 stil nou (gregorian) era echivalent 
cu 27.III.1701 stil vechi (iulian). 

Data de 25.III.1701, Bunavestire Latină coincidea în acel an cu Vinerea Mare 
Latină (când se celebrează doar Liturghia Presanctificatelor) zi în care nu se consacră 
episcopi! Pentru oricine a consultat vreodată Pontificalul Roman vechi (cel tridentin) 
este evident faptul că liturghia specială de consacrare a unui episcop nu se putea aplica 
în Vinerea Mare (liturghia prevedea lecturi biblice, rugăciuni speciale şi taina 
sacramentului propriu-zis, o prefaţă proprie a canonului euharistic, prin timpii ei fiind o 
ceremonie de câteva ceasuri). Afirmaţia lui Freyberger este astfel anulată; ea devine şi 
mai inconsistentă, prin afirmaţia că Athanasie l-ar fi reconsacrat sub conditione pe 
vicarul său Melentie în „Domenica in Palmis” (a Stâlpărilor – a Floriilor) (Freyberger 
97-99). Ori ele cădeau în acel an pentru ritul latin în 20.III.1701, înainte chiar de 
ipotetica reconsacrare a lui Athanasie însuşi! 

24.III.1701 era Joia Mare latină, zi în care se celebrează şi în ritul latin sfinţirea 
mirului, precum şi alte slujbe legate de momentul Patimilor şi a instituirii Sf. Euharistii. 
Este o zi liturgică. Este o zi în care Athanasie putea să facă o solemnă profesiune de 
credinţă tridentină şi eventual să slujească în anumite momente împreună cu cardinalul 
Kollonich şi ceilalţi doi ierarhi, de Győr şi de Nyitra. (N.B. În ritul latin tridentin Sf. 
Liturghie nu admitea concelebrarea, ca în ritul bizantin sau cel latin nou!) 

Nici ipoteza că Freyberger s-ar fi referit la Bunavestire din ritul bizantin (cum 
ar fi putut reţine Athanasie, iar Neurauther ulterior să fi memorat doar sărbătoarea, 
preluată cu numele de Freyberger) nu are consistenţă. 25.III.1701 calendarul iulian era 
5.IV.1701 calendarul gregorian, deci cu două zile înainte de scrisoarea din 7.IV. La 
Viena Kollonich şi toţi ceilalţi foloseau calendarul gregorian. 

Intervalul 25.III-7.IV.1701 (gregorian) cade pentru rehirotonirea lui Athanasie. 
Kollonich ar fi putut-o împlini 7.IV-3.V.1701 (gregorian, între 1-3.V. fiind Paştele 
bizantin) după acest interval Athanasie grăbindu-se să ajungă acasă. Nu există însă 
documente. La Viena şi Athanasie folosea calendarul gregorian (cu excepţia datei 
propriilor praznice). 

Se spulberă (până la proba contrarie) încă un mit, cel al „reconsacrării la 
Viena” a lui Athanasie Anghel, în 25.III.1701. 

 
II) Când a avut loc consacrarea episcopului Ioan Giurgiu Pataky? Data este 

ignorată de istoriografia românească, ea punând accentul pe instalarea acestuia în 
catedrala de la Făgăraş, în 6.VIII.1723 (Schimbarea la Faţă) în stil vechi (iulian) sau 
17.VIII.1723 stil nou, gregorian. Confuzia în care cade Silviu Dragomir (Dragomir I, 
158-160), între 16 Kal. Septembris-16.IX (de fapt este 17.VIII) a fost limpezită de 
Zenovie Pâclişanu (Pâclişanu 2006, 176). Dr. Győrgy Jakubinyi, arhiepiscopul latin al 
Albei-Iulii, care într-o Arhondologie a întreg episcopatului catolic din România 
tratează şi problema ierarhilor greco-catolici (Jakubinyi 2010) va preciza că Pataky a 
fost numit episcop în 9.I.1715, preconizat în 15.VII.1723, consacrat la Zagreb în 
17.VIII.1723, întronizat la Făgăraş în 6.VIII.1723. Câteva date trebuie corectate: 

– preconizarea lui Ioan Constantin Giurgiu Pataky s-a făcut în 15.VI.1723, 
când Papa Inocenţiu XIII emite (reconfirmă) bula „Rationi congruit” şi bula de numire 
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a lui Pataky ca episcop de Făgăraş (reeditând bulele din 3.II.1723 emise de antecesorul 
său, Papa Clemente al XI-lea); hirotonirea lui urma a fi celebrată după această dată. 

– în 17.VIII.1723 (gregorian)/6.VIII.1723 (iulian) episcopul a fost instalat cu 
pompă la Făgăraş. 

Intervalul de timp este deci între 15.VI-17.VIII.1723 stil nou. Cunoaştem locul 
consacrării: Zagreb. Cunoaştem şi numele episcopului consacrator: Rafael Markovici. 
Ierarhul român îl cunoştea anterior, căci îl mai vizitase în precedenţă, stând câteva luni 
la Zagreb şi fiind primit în Ordinul Sf. Vasile cel Mare. Pentru hirotonire, Pataky venea 
de la Viena la Zagreb, iar de aici s-a îndreptat spre casă. Data de 15.VII, indicată de Dr. 
Jakubinyi s-ar potrivi mai bine cu data consacrării sale. 

Nilles publică documente importante legate de Pataky (Nilles I, 404-443; 462-
475) afirmând, polemic contra lui Hurmuzachi (care presupunea o consacrare în rit 
latin a lui Pataky la Zagreb) că „a fost consacrat în Croaţia, de episcopul de rit grec” 
(Nilles I, 443), fără a preciza data exactă. 

Nu putem exclude lipsa unui co-consacrator latin, dar deocamdată lipsesc 
documentele certe. O dată mai probabilă a consacrării lui Pataky ar fi 20.VII 
(iulian)/31.VII (gregorian) – ziua Sf. Profet Ilie. 

 
III) Referindu-se la Iosif de Camillis, Nilles precizează: „Camillus, 

Munkácsensis, ab Alexandro VIII felicissimae memoriae, consecratus” (Nilles, II, 
725). Studiile P. dr. István Baán (Báan) au adus şi în acest domeniu corecţiile necesare: 
Iosif de Camillis a fost consacrat la Roma, în biserica S. Athanasio dei Greci, de 
episcopul Onofrio Costantini de Debra, co-hirotonitor fiind cardinalul Leopold 
Kollonich.  

Oricum Papa Alexandru al VIII-lea aparţine familiei apostolice d’Estouteville. 
 
IV) Cazuri de întrepătrundere a genealogiilor apostolice se pot observa şi la 

unii ierarhi prezentaţi de noi: 
Episcopul Augustin Pacha (consacrat de nunţiul apostolic Dolci) aparţine 

marii familii rebibbiene; dar unul din co-hirotonisitori era episcopul Alexandru 
Nicolescu (din familia bizantină), iar celălalt era contele Károly Gusztáv Majláth, din 
linia cardinalului Scsitovszky (Rebiba). 

Fericitul Theodor Iurii Romza aparţine liniei Nil Izvorov (prin consacratorul 
său principal, Msgr. Miklos Dudás), dar şi liniei rebibbiene, prin filiera poloneză, prin 
Fericitul János Scheffler, al doilea consacrator. Al treilea era episcopul István 
Madarász, tot din linia rebibbiană poloneză. 
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Anexa II 
 
Cine a retrogradat Mitropolia Ardealului la statut episcopal? 
Un document fundamental pentru reconstituirea genealogiilor episcopale 

româneşti este „Condica Mitropoliei Ungro-Vlahiei”, iniţiată la 1668, editată de 
episcopul cărturar Ghenadie Gheorghe Enăceanu (1835 Iaşi – 1898 Napoli, din 1885 
arhiereu cu titlul de Craioveanul, din 1886 episcop de Râmnic) (8). 

„Condica Sfântă” prezintă protocoalele hirotonirilor arhiereşti săvârşite în Ţara 
Românească începând cu anul iniţierii ei, din 1668. Pentru studiul nostru relevante sunt 
paginile legate de Mitropolia Ardealului, publicate în revista „Biserica Ortodoxă 
Română” din anul 1884, nr. 6 (p. 403-409), nr. 9 (p. 625-629, 631-637, 641-642) şi nr. 
10 (p. 713-722). Sunt prezentate alegerile canonice (confirmările) ale mitropoliţilor 
ardeleni următori lui Sava II Brancovici şi până inclusiv la Athanasie Anghel, precum 
şi confirmările hirotonirilor. 

În formulările proceselor verbale până la Athanasie se observă formula 
„Mitropolia Ardealului” sau „Mitropolia Bălgradului” sau „Mitropoleia tis Alpas 
Ioulias”; în ceea ce priveşte protocoalele lui Athanasie apare o modificare: apare 
„Episcopia Ardealului” (op. cit., nr. 9/p. 641; nr. 10/713-714), Athanasie însuşi 
semnând: „Athanasie cu mila lui Dumnezeu rânduit la Sfânta Episcopie a 
Ardealului...”. Predecesorii lui semnau „rânduiţi la Sfânta Mitropolie”. 

Cităm integral explicaţiile lui G. Enăceanu (op. cit., nr. 10/p. 714): „În 
confirmările, ce Athanasie pune asupra acestor acte, se observă o particularitate, pre 
carea o notăm aici. Adecă, Metropolia Transilvaniei este redusă la rangul de 
Episcopie; şi acesta pentru cuvântul că, dacă Athanasie ar face vre un act de unire cu 
Biserica papală, ca Theofil, sau cea Calvină, să se poată afirma, că actul unirei s-a 
făcut de către un episcop şi că prin urmare el nu lega întru nimic pe ceilalţi ortodocşi 
din Biserica generală a Transilvaniei”. 

În timp ce Athanasie era numit simplu episcop la Bucureşti, Sf. Iosif Stoica şi 
urmaşii săi (Serafim Petrovay de Petrova, Dosithei Theodorovici, Gabriel de Bârsana, 
pomenit acesta ultimul în 1739) îşi asumau administraţia apostolică a Mitropoliei 
Transilvaniei (titlul lui Stoica publicat de Nilles, I, 268-269, nota 3!) 

După intrarea în inactivitate a ultimilor episcopi ortodocşi ai Maramureşului, 
în 1735 mitropolitul de Karlovitz va prelua jurisdicţia asupra ortodocşilor rămaşi liberi 
în Ardeal, fiind creată de Sinodul de la Karlovitz „episcopia Braşovului”. Braşovenii îşi 
vor trimite de altfel reprezentanţi cu vot deplin la congresele bisericeşti sârbe din 
Imperiu (9), deşi între 1719-1739 când Oltenia era încorporată Imperiului existau relaţii 
canonice şi cu Episcopia Râmnicului. Eparhia Braşovului, creată de Mitropolia de 
Karlovitz (cea mai înaltă instituţie canonică ortodoxă din Imperiu) va dăinui în tradiţia 
Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal, însuşi episcopul Dionisie Novacovici, deşi 
extempt de Karlovitz fiind instalat la Braşov. 

Un principiu ignorat de istoricii mireni este acela că desfiinţarea unei unităţi 
canonice bisericeşti se poate petrece canonic doar în cadrul bisericii respective 
(desfiinţarea formală). Interzicerea ocupării unei poziţii canonice de către un organism 
neabililat canonic nu afectează realitatea de drept a instituţiei respective. 
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Deci Mitropolia Ardealului a fost retrogradată la Bucureşti, în 1698, de 
instanţa canonică superioară (Mitropolia Ungrovlahiei), fapt cunoscut de instanţa 
superioară ortodoxă din Imperiul Habsburgic, Mitropolia de Karlovitz, care va fi 
abilitată să întemeieze episcopia Braşovului. Bine-nţeles, de vină pentru desfiinţarea 
Mitropoliei Ardelene au fost făcut Habsburgii şi... Papa. 

Întrucât numerele vechi din revista „Biserica Ortodoxă Română” sunt 
rarissime, iar cele legate de problemele transilvane lipsesc cu desăvârşire, considerăm 
publicarea facsimilată a acestor pagini un imperativ academic. Condica Sfântă se 
dovedeşte un document de neînlocuit şi prin atestarea sinodului unionist ţinut de 
mitropolitul Theofil în 1697 (10), mort otrăvit mai apoi. Contestarea existenţei acestui 
sinod, despre care sunt amintite relatări contemporane (contestarea apărută ca urmare a 
unui opuscul apocrif atribuit lui Silviu Dragomir) ţine de fanta-istorie. (11) 

Condica Sfântă conţine şi faimoasele instrucţiuni date de Patriarhul Dositheos 
Nottaras, care deşi au mai fost publicate anterior, merită a fi reproduse. 

Desigur că Athanasie nu s-a lăudat în Ardeal că la Bucureşti a fost consacrat 
episcop pentru „Episcopia Ardealului”, preferând să fie considerat mitropolit (vlădică) 
asemeni înaintaşilor săi. 

În documentele latineşti legate de Theofil Serémy şi Athanasie Anghel cei doi 
sunt numiţi mitropoliţi, episcopi sau arhiepiscopi. Nilles le reproduce ca atare. Theofil 
este numit mitropolit (Nilles I, 160), vlădică (Nilles I, 173), antistes/antistites (Întâi-
stătător) (Nilles I, 162, 177, 180), arhiepiscop (sinodul din 1697, Nilles I, 165-169) sau 
episcop (Nilles I, 169-171). Analog şi Athanasie este numit mitropolit (Nilles I, 182, 
246), vlădică (Nilles I, 203, 204, 207), arhiepiscop (Nilles I, 247), antistes (Nilles I, 
281). Athanasie va semna în latină ca episcop (Nilles I, 205, 213-15, 222, 241, 271 
etc.), arhiepiscop (Nilles I, 387, 388). În ochii Sf. Scaun şi al Curţii cei doi sunt 
episcopi (Nilles I, 287, 290-291, 294-301). 

O tentativă de restaurare a Mitropoliei Ardealului rezultă din epistolarul 
schimbat între mitropolitul Theodosie Veştemeanul, Athanasie şi cardinalul Kollonich. 
Theodosie, în scrisoarea din 3.V.1702, către Athanasie se intitulează şi mitropolit al 
Transilvaniei (Nilles I, 344-348). În răspunsul său din 5.VII.1702 Kollonich va 
contesta orice pretenţie a mitropolitului muntean de a avea jurisdicţie spirituală în 
Ardeal, el nemaiputând fi mitropolit al Transilvaniei (Nilles I, 352-354). 

Canonic, mitropolitul Munteniei fiind şi Exarh al Plaiurilor (titlu deţinut până 
în sec. XX) era şi superior al mitropolitului ardelean. Canonic, el ar fi putut restaura 
mitropolia Albei-Iulii dacă ambele state (Ţara Românească şi Ardealul) ar fi avut o 
legătură politică în comun. Faptul era posibil în timpul suzeranităţii otomane, când 
ambele principate erau vasale Porţii. În 1702 acest lucru nu mai era posibil. Mai mult, 
Oltenia între 1718-1739 va fi extemptă de mitropolia Ungrovlahiei şi supusă Sf. Sinod 
de la Karlovitz, suprema autoritate canonică ortodoxă din Imperiul Habsburgic. 

Degradarea mitropoliei Bălgradului realizată la Bucureşti în iarna lui 1698 a 
putut fi reparată în 12/24.XII.1864, când împăratul Francisc Iosif o va restaura, fiind 
însă necesar şi consimţământul Sf. Sinod de la Karlovitz (Cf. Popea, Nicolae – 
„Arhiepiscopul şi mitropolitul Andrei baron de Şaguna”, ed. II, Bucureşti, 2009, ed. 
Cronicar, p. 139-145). 
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